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جویی در کاغذ هـم       کم براي صرفه     دست -قرار بود این جلد   
بینیـد   گفتار تقدیم شود؛ اما مـی     بدون مقدمه و پیش    -که شده 

 !میکه نشد؛ چرا؟ چون کم آورد

   
  !میکم آورد
  !می ناامید شداناز خودم

الواقع از خودمان پاك ناامید شدیم و چندین عـذرخواهی نیـز           شنوید؛ فی   همین که می  
  !بدهکار

گویم؛ اجازه بدهید؛ اصال یکی نیست از من بپرسد که در همین تیر و طایفـه و جـد     می
هـا تـاریخ بنگـاري؛ حـاال      انـد کـه تـو بـه پیـروي از آن      عالی چند تـا مـورخ بـوده      و آباي جناب  

  !رفتی بایست به سراغش می نمی! اریخ؟ نه؛ هرگزنگاري و میرزابنویسی چیزي؛ اما ت وقایع
هـاي سیـستان    »آسوکه«داستان از این قرار است که ناپرهیزي کردیم و در جلد نخست      

  !ناحق و ناروا به بزرگان تهمت زدیم به
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) پادشـاه جهـانگیر  (اللهی، حـضرت     اصال بگو تو را چه به ساحت مبارك حضرت ظل         
الدنیا والـدین،   قران، امیر قطب   ، مبارزالدین بزرگ، صاحب   )کبیر(، امیر )و جهاندار (جهانگشاي  

کـه بـه لطـف      )  تـاریخ گزیـده    614؛  750ص  صـ  (- اناراهللا برهانه  -، تیمور گورکان  )ابوالمظفر(
گیـرد   لقب میهم » اسالم پناه« آن، ربافزون و   دارد   نویسان خودي این همه لقب و عنوان       تاریخ

پرستانی که  پس از قلع و قمع بت... «پردازد و    جهاد می پرستان هندوستان به      و براي دفع شر بت    
شود و  وارد  دهلی می.  م1398./ ق. ه801، در اواخر سال »اش قرار داشتند    در مسیر لشکرکشی  

 البتـه گمـان بـد نبریـد؛ ایـن کـار را بـراي زهرچـشم گـرفتن از                -فرمایـد   قتل عـام بزرگـی مـی      
ج میـرزا آغاسـی همـه جـا بگوینـد آن کـه بـا        کند تا به قـول حـا        پرستان خارج از دهلی می      بت

پرفسور (نماید  ي غارت می  و شهر را عرضه-!ها چنین کرد، با دشمنان چه خواهد کرد؟  خودي
ــا  )... 58آکــا، اســماعیل، ص  پرفــسور آکــا، (؛ ...»تــسخیر آن شــهر«و اهــالی اصــفهان را نیــز ب

  )! 49اسماعیل، ص 
گیرنـد؛ فقـط دو    تـرم وقتتـان را زیـاد نمـی     ي مح   اصل تاریخ را بخوانیـد؛ نویـسنده      ... و  

  :جمله؛ همین
از طریق همدان به اصفهان تاخت و پس از تسخیر آن شهر   . ق.  هـ 789تیمور در پاییز    «

  ؛ همین؛ زیاد که نبود؛»به فارس هجوم برد
اسـت؛ گوینـده پـیش از اعـالن خبـر       اخیرا رسم خوشایندي در تلویزیون معمـول شـده      

هاي این برنامه ممکن است براي برخی از بیننـدگان مناسـب    از صحنهدهد که برخی     هشدار می 
نباشد؛ مثال آنـان کـه قلبـی ضـعیف دارنـد؛ آنـان کـه سـن و سالـشان انـدك اسـت؛ آنـان کـه                      

؛ به هرحال هنگام نمایش خبر تصویري نیز آن را شترنجی   ...سالشان تمام نشده؛ آنان که        هجده
دیگـر امـري پذیرفتـه    » شـرط بلـوغ    ورود به «است و   کنند؛ خب؛ باألخره احتیاط شرط عقل         می

ي  ي مرضـیه و سـیره   ي محترم کتاب تیموریان نیز از همـین شـیوه    نویسنده،است؛ پروفسور آکا  
برنـد؛ فقـط در    سود می! سال هاي نامناسب براي زیر هجده  پسندیده یعنی شترنجی کردن صحنه    

  . »...از طریق همدان به اصفهان تاخت . ق.  هـ789تیمور در پاییز «کنند که  یک جمله اعالم می
خواهـد تـصور کنـد؛     همین مقدار کافی است؛ حاال خواننده مختار است هـر طـور مـی       

  :مثال
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بـه تاخـت تـا اصـفهان     . ق.  هــ 789اسـت و او را در پـاییز     نفـس بـوده     اسب تیمور تـازه   
  رسانده؛

ان داشـته و  کـار مهمـی در اصـفه      . ق.  هــ  789تیمور در یکی از روزهاي خوش پـاییز         
  خواسته تا پیش از غروب آفتاب همان روز برگردد؛ می

سرعت نفس آخـرش را بـه    کرده و او به    کسی تیمور را تعقیب می    . ق.  هـ 789در پاییز   
  مردم شریف اصفهان رسانده؛

تـوان اعتمـاد کـرد؛ پـیش از آن کـه بـاران        هر حال پاییز است و به هواي پاییزي نمی          به
  ته خود را به محل امنی برساند؛خواس بگیرد، تیمور می

  ؛...تاخت رفت وگرنه  از همدان تا اصفهان راه دور و درازي است؛ خب؛ باید به
اي، کارت شناسایی و از این قبیـل در      شاید هم سندي، قباله   ! نه؛ چرا جاي دور برویم؟    

  ؛...ترسیده ادارات تعطیل شوند و  جات اصفهان داشته و می یکی از اداره
  ها؛  همین دست حدس و گماناز ... و 

دهند؛ اخبار تمام شـد؛ گوینـده بـساطش را جمـع      ي محترم هیچ توضیحی نمی     نویسنده
توانیـد ببینیـد و بخوانیـد؛ پـس ناگزیریـد از همـین        کرده و رفته؛ در کتاب یک سـطر هـم نمـی        

  ... !ها بزنید که ما نیز حدس
  :بینیم؛ شما هم بفرمایید نسور میرویم و بدون سا اما ما که فیلم را دراختیار داریم، می

  : توضیح
ویژه مترجم محترم  اند؛ به این فیلم را کسی و کسان دیگري تهیه کرده

هاي کسانی مثل شامی، حافظ ابرو، رویمر، ابن  اند و از نوشته لطف کرده
 :اند که عربشاه و رنه گروسه در پاورقی آورده

پرفـسور آکـا،   (؛ » هـزار سـر بـود   70قل حـدا ] ي اصفهان حادثه[شدگان   تعداد کشته ... «
  !در همان تاخت. ق.  هـ789در همان پاییز 1؛)72، پاورقی 87اسماعیل، ص 

                                                
است؛ مترجم از   اشتباه نفرمایید؛ درست است که این اطالعات در کتاب آمده؛ اما نویسنده آن را نیاورده- 1

  !اعتبار کرد که با شرح کشتارهایی از این دست نباید بیاند؛ آخر کتاب را  منابع دیگر به پاورقی کتاب افزوده
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ضمنا یکی از مورخان همراه نیز پس از حادثه فقط به قصد هواخوري گـشتی در شـهر     
 قـول  اند؟ به ي شهر اصفهان چه دیده کنید در این نیمه اند؛ فکر می زده و نیمی از شهر را پیموده    

  ).همان؛ همان جا(؛ » عدد کله منار که هرکدام از هزار و پانصد سر ایجاد شده بود28خودشان 
  !خدا بدهد برکت

هاي ضعیف فقـط لطـف    ي محترم براي رعایت قلب فرمایید که نویسنده اما مالحظه می 
ك را ي سوزنا اند؛ یک بار دیگر آن جمله فرموده و تمام ماجرا را در یک جمله خالصه نموده     

  :بخوانیم
   .»...از طریق همدان به اصفهان تاخت . ق.  هـ789تیمور در پاییز «

  !همین و بس
  

  ، شاهرخ میرزا زاده  حاللي کامگار زاده  شاه،و نورچشم بزرگوار ایشان
ایم؛ حتی فراتر از اشتباه،  ي ما درباب این بزرگان اشتباه کرده واقعیت این است که همه

 و قرانـی کـه تمـام هـم     پنـاه صـاحب   گونه ممکن است شاه اسالم م؛ آخر چهای به آنان ستم کرده  
ي زمـین از   سازي روي کره پرستان مفسد و فاسد است و قصدش نیز پاك       غمش برانداختن بت  

هـاي   انـد از کشورگـشایی   توانـسته  لوث وجود آنان، دست به جنایت بزند؟ مگر مورخان ما نمی  
بزرگـان را بهتـر    هـا قـصد   انـد؟ البـد آن   د؟ پـس چـرا نکـرده   یاد کننـ ... آنان با عنوان جنایت و    

سـازي روي زمـین از لـوث     اند؛ مثال همین یکی، پـاك  اند؛ از نیت خیرشان آگاه بوده      دانسته  می
  وجود کافران، کم خدمتی است؟

هـایش، البتـه آن هـم بـه       ي جنـگ    تیموري که از کجاي دنیا، یعنی درست از بحبوحـه         
کنـد و محـض    کـاره رهـا مـی    غارت خراسـان و مازنـدران را نیمـه   ، کار (!)قصد تحصیل صلح    

هـاي زوار مکـه را مـورد     کاروان» ملک عزالدین، حاکم لرستان«رضاي خدا فقط براي این که  
... کند، به عراق عجم یورش برد و عزالدین را دستگیر کرد و  دهد و غارت می    تعرض قرار می  

  ).، پاورقی47پرفسور آکا، اسماعیل، ص (
اندیشان مثل رنه گروسه هـم بگوینـد کـه تیمـور در لشکرکـشی بـه                بعضی از کج   حاال

هندوستان پشت سرش تلی از خاکستر و ویرانی بر جاي گذاشـت  یـا او را مـتهم کننـد کـه بـه           
باز » ي مبارزه با کفار به هند رفت اما تمام ضربات او بر پیکر اسالم در هندوستان وارد شد          بهانه
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دانـست، آمـد و از پـشت سـر بـه         کسی کـه خـود را قهرمـان اسـالم مـی            «هم بگذار بگویند که   
هـا را زبـون و عـاجز     ي آن ور شـد و همـه   محافظان سنگرهاي مقدم اسالم در هندوسـتان حملـه       

  1).، پاورقی91پرفسور آکا، اسماعیل، ص (». ساخت
امکـان نـدارد؛ شـاهد     !خواهد، بگویند؛ مگـر مـا بـاور کنـیم؟       بگویند؛ هرچه دلشان می   

  !اصال تعجب نکنید! داریم؛ پرفسور آکا، اسماعیل
اصال برگردیم به سر سخن خودمان و باز هم از خودمان بپرسیم تو را چـه بـه ایـن کـه              

ي خلدآشیان جنت مکان، شاهرخ میرزا چنین کرد و    زاده  تاریخ بنویسی و بنویسی حضرت شاه     
  ! چنان کرد؟

  ! اند و هستند؟ مگر مورخ کم بوده
کنـد شـاهرخی کـه پـیش از حملـه بـه آذربایجـان، در          سلیمی باور می   آخر کدام عقل  

آورد و بـه حافظـان    ي تصرف قزوین به التماس به درگـاه خداونـد و اسـتخاره روي مـی              آستانه
ي  ي مبارکـه  دهد تا دوازده هـزار بـار سـوره    کند، دستور می    ها را از خود دور نمی       قرآن که آن  

، بنیان شهري مثل سیستان را از بیخ و بن )160ماعیل، ص   پرفسور آکا، اس  (فتح را تالوت کنند     
ایـم،   چـسبانیم و چـسبانده   ها که به دامن بزرگان می ي ما باید از این وصله      نه دیگر همه  ! برکند؟

ام کـه بـا سیـستان و     ویـژه نگارنـده کـه بارهـا تیمـور و شـاهرخ را مـتهم کـرده           استغفار کنیم؛ به  
  سیستانیان چنین کردند و چنان؛

، آیـا  ... آیـد و    مـی 2ر شما انصاف بدهید کسی که به قصد کمک به مـردم شـهري     آخ
توانیـد بـه    ممکن است آن شهر را از روي زمین محو کند؟ البته به همان سـادگی کـه شـما مـی          

انصافی و ناشـکري هـم    آخر بی. ي مدادي شهري را پاك کنید  کن نقشه   کمک یک مدادپاك  
  ! حدي دارد

                                                
  .آورد؛ نه خود نویسنده ها را مترجم محترم کتاب از قول رنه گروسه در پاورقی کتاب می  البته این حرف- 1
 رگ غیرتش بجنبد - اناراهللا برهانه- مثل تیمور- استغفراهللا-آشامی فرمایید عجیب است که خون  یعنی شما می-2

الدین کیانی دست به کارهاي  شاهی ملک قطب کش سیستان که زیر بار ستم ستم کمک مردم مظلوم زحمتو به 
اگـر  ! فرماییـد  اشـتباه مـی  ! چون زراعت و تجارت و صناعت و آموزش و پرورش زده بودند، بیاید؟    شأنی هم   دون

  .دکردی بودید، حاال این طور فکر نمی شما هم مثل من این کتاب مستطاب را خوانده
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شنویم؛ تیمور که سرش به کار خودش گرم است و شاید اصـال  دو کلمه هم از تاریخ ب    
و ابدا از وجـود شـهري بـه نـام سیـستان هـم آگـاه نیـست، بـه دعـوت و حتـی بهتـر بگـویم بـه                      

الدین سیستانی با نیرویی یک هزار نفري همراه دوسـت گرمابـه و            درخواست کمک شاه قطب   
 آن هم پس ؛آید فرماید و به سیستان می  قزغن، قدم رنجه میري امی گلستانش، امیرحسین، نواده  

کنیـد    فکـر مـی  -شـود   که دل سنگ برایشان کباب مـی –از شصت و دو روز اسارت در ماهان  
ي مؤلــف محتـرم کتــابِ   کنـد؛ هــیچ؛ بـه نوشـته    شـاه سیـستان چــه گونـه از ایـشان اســتقبال مـی     

رند دیگر؛ اصال نباید مردم همین طو! کند شاه سیستان به قول و قرار خویش وفا نمی » تیموریان«
دانیـد مـن    شما بهتر مـی ! الدین باشد مخصوصا اگر شاه قطب  ! روي قول و قرارشان حساب کرد     

  !گویم چه می
ي امیر قزغن، و لشکر    کنید تیمور و دوستش، امیرحسین، نواده       خب؛ بگذریم؛ فکر می   

دهند؟ باور کنیـد   چه واکنشی نشان می) ؟(!شکنی واضح  اش در برابر این پیمان یک هزار نفري  
  !هیچ

دارتان؛ خب؛ اشـکالی   گویند خدا نگه  اندازند پایین و می     ي آدم سرشان را می      مثل بچه 
گـردي هـم از     این هم تفریح و سیاحتی بود که تا این جا آمدیم و بابت همین قدر جهان  ؛ندارد

 -امـک، نـه  شما ممنونیم؛ اصال تعارف نکنید؛ هروقت به کمک ما احتیاج داشـتید، بالفاصـله پی          
  .فشانی حاضریم مان را آتش بزنید؛ ما فورا براي جان پیام بفرستید؛ اصال موی-ببخشید

آزار و  چنـان کـه بـی    روند؛ اما از آن طرف بشنوید؛ هـم  کنند؟ گفتیم که می بعد چه می  
؛ و البته فقط جمعی از اهـالی سیـستان راه   (!)دهند، ناگهان جمعی     سربه زیر به راهشان ادامه می     

کننـد؛ بـس کـه     ها هم البد باید از خودشان دفاع کنند؛ که البتـه نمـی   بندند و آن    بر ایشان می  را  
دهـد و تیـري بـه دسـت راسـت تیمـور        همین نجابـت کـار دستـشان مـی    . هاي نجیبی هستند    آدم

  !شود کند که پایش لنگ می اصابت می
  !خوانید هاي جحی یا مالنصرالدین را می درست انگار دارید داستان

ي کتاب  ي این سطور گستاخی آن را ندارد که به ساحت مبارك نویسنده بته نگارنده ال
طـور دیگـري بنگـرد؛ امـا از        » پژوهشگاه علوم انـسانی و مطالعـات فرهنگـی        «چاپ  » تیموریان«

کند کتاب اخیر را از سـر انـصاف بخوانـد و اگـر حوصـله       ي این سطور درخواست می    خواننده
هـا آمـده، بخوانـد و بـاز از خـود       ت را که نـام سیـستان در آن    نتوانست، دست کم همین صفحا    
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بپرسد که تیمور پس از این که جمعی از مردم سیستان تیـر بـه دسـتش زدنـد و در برابـر لـشکر           
 آن هم درست در روز روشن، درست پـیش چـشم هـزار        -اش پایش را لنگ کردند      هزارنفري

ناشناسانه چـه   آمیز و نمک ین اقدام خیانت  ، در برابر ا   )39پرفسور آکا، اسماعیل، ص      (1نفر آدم 
  کرد؟

  هیچ؛ باور کنید هیچ؛ 
  !فقط راهش را کشید و رفت

  بعد از آن چه؟
اصال تیمور اهل مدارا و مماشات است؛ براي یک دسـتمال قیـصریه را بـه       ! باز هم هیچ  

ر کند که سرزمینی به نام سیـستان هـم د     کشد؛ اصال تا آخر عمر مبارك فراموش می         آتش نمی 
باور ندارید، کتاب را بخوانید؛ اصال دیگر تیمور پشت سرش را    . ي زمین وجود دارد     روي کره 
هـا ایـن    تر از آن است که راه رفته را با این همه زحمت برگردد تا سیستانی    کند؛ عاقل   نگاه نمی 

  .بار هم مثل بار پیش تیري به آن یکی دستش بزنند و پاي دیگرش را لنگ کنند
دار و متواضـع   پدري دیني  تواند چنین آدمی باشد؟ کسی که سر سفره   اصال تیمور می  

پرفـسور آکـا، اسـماعیل، ص    ( ،ي عمر با علما و مشایخ مـصاحبت دارد   که همهشود بزرگ می 
  !ال واهللا! تواند دست به جنایت بزند؟ می) 37

  :براي تأیید این سخنان، سخن دیگري را هم بخوانیم
 ….  وارد آمـد   تیمور و فرزند او شـاهرخ   وسیلۀ   به   سیستان   بر آبادي    ضربه  ترین  سخت«

،   سیستان  مردم هاي  مقاومت شکستن   و درهم  سخت هاي  از جنگ  ق پس  785  تیمور نیز در سال   
 سرزمین مبادرت   این  به کشتار مردم  سیستان کردن  ویران  را تسخیر کرد و افزون بر   سرزمین  این

   کـه   دسـتان   رسـتم   مقابل ي ه در نقط  تا وي  است  شده  باعث ر در سیستان تیمو  ویرانگري. ورزید
شـود، مظهـر     مـی   داده  نـسبت   وي  بـه   در سیستان    است و آثار متعددي      سیستان   از عظمت   نمادي

   ایـن   و انحطاط  نابودي  اصلی  عامل  سیستان  باشد و در میان مردم       سرزمین   این   و ویرانی   تخریب
  . بریتانیا به شمار آید هاي  سیاست بار اعمال  زیان کم تا دوران  دست خطه

                                                
گنـاهی   اي بیایند و حاضر شوند و بر بـی   در برابر هر دادگاه صالحه- اگر الزم شد- که هرکدامشان حاضرند- 1

  .قران، امیر تیمور گورکان شهادت بدهند گشاي صاحب حضرت جهان
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   را بـه   پـدرش  هـاي   ویرانگـري  تر منـاطق  در بیـش  که  با وجود این   یمور هم  پسر ت   شاهرخ 
   نکـرد، بلکـه    تیمور اقدام هاي  خسارت  جبران  تنها به      نه   کرد، در سیستان     تبدیل   و عمران   آبادانی
   بـود، بـه    شـاهرخ   رقیـب   ابابکر کـه   امیرزاده ها به  سیستانی دادن     و در پی پناه      قمري 811  در سال 
   شـاهرخ   کـه   آورده اسـت   سیـستان   به  شاهرخ  هجوم  ي  هالصفا دربار   روضۀ. ور شد    حمله  سیستان

   بـه   بودنـد، شکـستند و دسـت     بسته  دستان  در روزگار رستم  را که   سیستان  دستور داد تا سدهاي   
   سیـستان  کـه   از کـشاورزي نگذاشـتند و بـا آن     بـالد اثـري    دیار زدند و در آن     آن   و غارت   نهب
  . 1 »زده شد  قحطی  مدتی خیز بود، در اندك غلّه

همـه  . توانم از این یک سخن بگذرم و نقلش نکنم      در پایان از هرچه بگذرم، نمی     ... و  
رقـص  «این دیگر ! »فتح ارجمند«م را ببینید از این ي محتر زدگی نویسنده کنار؛ فقط ذوق چیز به 

، الدین علـی یـزدي   است که جناب شرف   » به کچول «و حتی   » به اصول «؛ کامال   نیست» به یرلیغ 
ي خمس و ثمانین  و این فتح ارجمند در شوال سنه«: نویسند   می ي تاریخ مستطاب ظفرنامه     نویسنده

ي  هـاي عالمانـه   نویـسی  به نقل از حاشـیه (» فتاب در جدي بود   اتفاق افتاد و آ   ) موافق تنگوزئیل (و سبعمائه   
  .)130ي صبوري، ناصح و ظهیر، ص  الملوك، سروده گل بر کتاب شجره دکتر منصور صفت

آفتـاب در  ي محتـرم   گویم خدا رحم کـرد کـه بـه قـول نویـسنده      و حاال با خودم می ... 
 کـه   پس هنوز هم خدا را سپاس!!بود؟ بود، چه می می) ثور= (؛ اگر در گاو    بود) بزغاله= (جدي  

  !بزغاله را آفرید
T T T T  

االرض از  اهللا فی شود که در این مملکت گل و بلبل هر روز سه رأس ظل و چنین می... 
ند یا از اطرافیـان و  ادنه ند و آن چنان القاب و عناوینی بر خویش می  ردک  اي ظهور می    هر گوشه 

 خـدو  چـه رسـد بـه    ؛ستخوا ها دل شیر می ه چپ به آن ند که نگا  فتگر  مداحان و چاپلوسان می   
داننـد کـه بـه محـض روي      شـان هـم مـی    ریکشان؛ شگفت آن که همـه   ها و مرده    انداختن بر آن  

با هزاران آستین چـرکین  «شوند و هم مردمی که روزي  برگرداندن، هم به لعنت ابدي دچار می 
شـان نیـز نمـاز نخواهنـد       بـار بـر جنـازه   بودنـد، ایـن   سر داده» این مباد آن باد«به سودشان   » دیگر

  .»کنند این همه ناز از غالم ترك و استر می«خواند؛ اما صد شگفتا که باز هم 

                                                
 1- org .iranshahr://http/زهاي آن، انجمن پژوهشی ایرانشهر،قاجار، سیستان و مر  محمدعلی بهمنی  
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